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УВОД

Дешавања из Првог светског рата су, наро-
чито последњих година, постала предмет број-
них изложби, конференција, научних публи-
кација, документарних или играних филмова. 
Приликом обележавања јубилеја поводом по-
четка или краја тог рата, највећа пажња била је 
усмерена на херојство и страдање припадника 
Српске војске, а затим и на истакнуте поједин-
це, као што је, на пример, то била Милунка Са-
вић. Историјски музеј Србије организовао је 
изложбе под називима „Србија 1914“, „Женско 
лице Великог рата“, „Милунка Савић – херои-
на Великог рата“, „Србија 1915–16“, „Срби у се-
верној Африци (1915–1919)“, „Крај Великог рата 
1917–18“; Музеј примењене уметности је орга-
низовао изложбу под називом „Рат и плакат 
1914–1918“; Државни архив Србије је предста-
вио архивску грађу кроз изложбу под називом 
„Први светски рат у документима Архива Ср-
бије“; у Новом Саду, у оквиру Музеја Војводи-
не, основан је Музеј присаједињења. У многим 
градовима Србије су, такође, организоване 
изложбе које су биле фокусиране на локални, 
али и на национални контекст раздобља Првог 
светског рата. Упркос томе, недовољно пажње 
је било посвећено теми страдања цивила, наро-
чито у областима под бугарском окупацијом. 

Редак изузетак представља изложба под нази-
вом „Страдање Срба у Топличком устанку“ у 
организацији Историјског архива „31. јануар“ у 
Врању, Народног музеја у Врању и Историјског 
архива „Топлице“ у Прокупљу.

У том смислу, било је неопходно да се, ма-
кар на једноставан начин, представе најбитније 
карактеристике бугарске окупације источних 
и јужних крајева Краљевине Србије од 1915. до 
1918. године. На тај начин питање страдања ци-
вила постаје тема за дискусију, размишљање, 
сећање, и то нарочито међу припадницима 
млађе генерације. Управо због тога ова излож-
ба јесте конципирана као образовни алат који 
може да се користи и у школама.

У оквиру изложбе и каталога налази се из-
бор докумената који сведоче о злочинима извр-
шеним над цивилним српским становништвом 
које су, током окупације источних и јужних те-
риторија Краљевине Србије (1915–1918), почини-
ле бугарске војне, полицијске и цивилне власти. 
У том периоду је извршен покушај бугариза-
ције српског становништва – систематски је 
уништавана српска и истовремено наметана 
бугарска култура, организованоа су масовна 
убијања припадника интелигенције, свештен-
ства, бројне депортације у логоре, кажњавања... 
Уништена су читава српска села. Бугарска оку-
пација имала је потпуно другачији циљ од аус-
троугарске која је, такође, нарочито у одређеним 

INTRODUCTION

Events of the First World War have become, 
especially in recent years, the subject of various 
exhibitions, conferences, scientific publications, 
even documentaries or feature films. On the occa-
sion of marking the beginning and the end of the 
WW1, the heroism and suffering of the soldiers 
of the Serbian army were certainly the subject of 
primary interest, with certain events being ded-
icated to specific personalities, such as Milunka 
Savić. The History Museum of Serbia organised 
exhibitions ’’Serbia 1914’’, ’’The Female Face of the 
Great War’’, ’’Milunka Savić - Heroine of the Great 
War’’, ’’Serbia 1915-16’’, ’’Serbs in North Africa (1915-
1919)’’, ’’The End of the Great War 1917-18’’; The 
Museum of Applied Arts organised the exhibition 
’’War and Poster 1914-1918’’; The State Archives of 
Serbia presented the archival materials through 
the exhibition ’’The First World War in the Docu-
ments of the Archives of Serbia’’; In Novi Sad, the 
Museum of Unification was established within the 
Museum of Vojvodina. Exhibitions focusing on the 
local, but also on the national context, were organ-
ised in many Serbian towns. Despite this, special 
focus on the issue of civilian suffering, especially 
in the area under Bulgarian occupation, was miss-
ing. One of the rare exceptions is the exhibition 
’’Suffering of the Serbs in the Toplica Uprising’’, 
organised by the ’’January 31st’’ Historical Archives 
– Vranje, the National Museum = Vranje and the 
Toplica Historical Archives = Prokuplje.

There was, consequently, a need to present, 
at least in a simple way, the key characteristics 
of the Bulgarian occupation of the eastern and 
southern regions of the Kingdom of Serbia from 
1915 to 1918 and to make the issue of civilian suf-
fering a topic for discussion, reflection, and re-
membrance, especially among the young gener-
ations. This is precisely why the exhibition has 
been designed as an educational tool that can 
also be used in schools. 

The catalogue and the exhibition are offered a 
selection of documents on the crimes committed 
by the Bulgarian military, police, and civilian au-
thorities against the Serbian civilian population 
during the occupation of the eastern and south-
ern territories of the Kingdom of Serbia from 
1915 to 1918. In this period, an attempt was made 
to Bulgarise the Serbian population through sys-
tematic destruction of Serbian culture while con-
currently introducing Bulgarian culture as well 
as through planned mass killings of the intellec-
tuals and clergy, mass deportations to camps and 
punishment… The examples of destruction of en-
tire villages and killing of their population were 
numerous. In this sense, the goal of the Bulgari-
an occupation was completely different from that 
of the Austro-Hungarian occupation, which was 
also, especially in certain periods, very disturb-
ing. As one Serbian member of parliament not-
ed back in 1917, during the debate on the Law on 
the Nullity of Executed Disposals of Property in 
Serbia during the Austro-Bulgarian occupation, 



10 11



12 13

периодима, била веома тешка. Како је један 
српски посланик приметио још 1917. године, 
током дискусија у вези са Законом о ништав-
ности извршених располагања добрима у Ср-
бији за време окупације Аустро-Бугарске који 
је требало да предложи српско Министарство 
правде, разлика између аустроугарске и бугар-
ске окупације лежала је у томе што:

Бугари затварају, замењују ос-
новне, средње и професионалне школе, 
читаонице и добротворна удружења; 
спаљују српске књиге, забрањују часо-
писе, уништавају географске карте, цр-
теже, слике; пљачкају српске манасти-
ре, цркве, музеје; прогоне све учитеље, 
свештенике и друге народне прваке - и 
уопште у духу свога програма стално 
раде да се у основи угуши и искорени 
национална идеја која се тако силно 
рефлектује у свима српским душама, 
и данас, под притиском свирепијим но 
што је био онај под Турцима.

Аустријанци својим вештим уп-
равним методом оптерећују имућније 
пољопривреднике великим порезима, на-
мећу тешке таксе, уводе нове царине, 
укидају мораторијум да би осигурали 
своје повериоце – све у намери да мате-
ријално руинирају и осиромаше наше 

становништво, како би га лакше потчи-
нили и однародили.1

Иако је већ 1917. године било познато шта се 
дешавало у окупираној Краљевини Србији, тек 
ће после рата постати јасније драматичне раз-
мере трогодишње бугарске владавине. Након 
пробоја Солунског фронта, Српска војска се на-
шла на опустошеној територији. Српски војни-
ци, који су четири године ратовали и размиш-
љали о повратку својим породицама и кућама, 
морали су да се суоче са веома тешком ситуа-
цијом. У једном од својих првих дописа из тек 
ослобођене Краљевине Србије, познати крими-
нолог др Рудолф Арчибал Рајс (Rudolf Archibald 
Reiss),2 који је од 1914. истраживао злочине које 
су Аустроугари, Немци и Бугари починили у 
Србији, послао је телеграм швајцарским нови-
нама Газет де Лозан (Gazette de Lausanne):

Пишем телеграм из Алексинца стоп 
Што више напредујемо, откривамо бу-
гарске злочине стоп Број цивилних жр-
тава у крајевима старе Србије које сам 
посетио износи око тридесет хиљада 
стоп Број жртава репресије је огроман 
стоп Кореспонденција послата од стра-
не породица преко Немачког црвеног кр-

1     Архив Југославије (АЈ), 63-31-91, ф. 1917, без броја, белешка 
посланика Илије Илића, 7. новембра 1917. 
2     О Рудолфу Арчибалду Рајсу видети:  Левентал, Зденко, Швај-
царац на Кајмакчалану. Књига о др Рајсу, Просвета, Београд 1984.

which was to be proposed by the Serbian Ministry 
of Justice, the difference between the Austro-Hun-
garian and Bulgarian occupations was as follows:

The Bulgarians are closing down and 
replacing primary, secondary and voca-
tional schools, libraries and charitable or-
ganisations; burning Serbian books, ban-
ning magazines, destroying geographical 
maps, drawings, paintings; looting Serbian 
monasteries, churches, museums; persecut-
ing all teachers, priests and other nation-
al leaders, - and, in general, in the spirit of 
their programme, they are constantly en-
gaged in suppressing and eradicating the 
national idea that is so powerfully reflected 
in all Serbian souls, even today, under pres-
sure that is more intense than it was under 
the Turks.

The Austrians, using their skilful ad-
ministrative method, are burdening wealth-
ier farmers with high taxes, imposing heavy 
royalties, introducing new customs duties, 
cancelling the moratorium to secure their 
creditors - all with the aim of materially ru-
ining and impoverishing our population, so 
that they could subjugate and denational-
ise it more easily.1

1    Архив Југославије (АЈ), (Archives of Yugoslavia), 63-31-91, f. 
(folder) 1917, without number, a note by Ilija Ilić, member of par-
liament, 7 November 1917. 

Even though, as early as 1917, it was already 
known what was taking place in the occupied 
Kingdom of Serbia, it was only after the war 
that the dramatic proportions of the three-year 
Bulgarian rule would become clearer. After the 
breakthrough of the Thessaloniki Front, the Ser-
bian army found itself before a devastated terri-
tory and the Serbian soldiers, who had been at 
war for four years, thinking about the moment 
when they would return to their families and 
their homes, had to face a very difficult situ-
ation. In one of his first letters from the newly 
liberated Kingdom of Serbia, the distinguished 
criminologist Rudolf Archibald Reiss,2 who had 
been investigating the crimes committed by the 
Austro-Hungarians, Germans and Bulgarians in 
Serbia from 1914, sent a telegram to the Swiss 
newspaper “Gazette de Lausanne”:

 
I am writing a telegram from Aleksinac 

stop The more we advance, the more crimes 
committed by the Bulgarians we find stop 
The number of civilian victims in the parts 
of old Serbia that I visited is about thirty 
thousand stop The number of victims of re-
pression is huge stop Correspondence sent 
by families through the German Red Cross 
was publicly burned by the Bulgarians and 
recipients punished stop3

2    On Rudolf Archibald Reiss see:  Левентал, Зденко, Швајцарац 
на Кајмакчалану. Књига о др Рајсу, Просвета, Београд 1984.
3     Државни Архив Србије (State Archive of Serbia) (ДАС), Ми-
нистарство иностраних дела – комисија за испитивање злочина 
(МИД-КИЗ) (Ministry of Foreign Affairs – Commission for Crime 
Investigation), b. (book) 1, r. (registry) 41. 
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ста била је јавно спаљена од стране Бу-
гара а примаоци кажњени стоп3

Оно што је др Рајс забележио у Алексин-
цу био је само врх леденог брега. У својим из-
вештајима, у којима је детаљно анализирао по-
нашање бугарских власти, описао је све што су 
доживели српски цивили. 

Сурдулица, Лесковац, Ниш и многи други 
градови били су међу првима на удару, одмах 
на почетку окупације до које је дошло октобра 
1915. године. 

Ситуацију најбоље илуструју дешавања у 
Врању, једном од првих градова у који су бугар-
ске снаге ушле. Тада бугарску коњичку претход-
ницу нису чекали српски војници који су већ 
били у повлачењу, већ групе грађана које су се 
спонтано наоружале решене да одбију неприја-
теља. Првих дана окупације српски заробљеници 
су осакаћени, а потрага за српским четницима 
послужила је као повод за појединачно и масов-
но хапшење грађана. Група од тридесетак људи 
је заточена у хотелу Врање где је неколико дана 
била остављена без хране. Хапшења су подразу-
мевала и изнуду новца која је вршена уз претње 
смрћу (које су се у неким случајевима и обист-
иниле) или уз обећање ослобађања4. Тај терор је 
трајао око две недеље, а затим је настављен 

3    Државни архив Србије (ДАС), Министарство иностраних 
дела – Комисија за испитивање злочина (МИД – КИЗ), к.1 р. 41.
4   Rapport de la Commission interalliée sur les violations des 
Conventions de la Haye et le Droit International en général, commises 
de 1915-1918 par les Bulgares en Serbie occupée, Documents, Paris 1919, 
том I, бр. 30, извештај La ville de Vrania, 75.

почетком новембра када је мајор Илков5, ко-
мандант 3. батаљона бугарског 48. пешадијс-
ког пука, наредио да се сви мушкарци у доби 
од 18 до 50 година јаве штабу батаљона у згра-
ди општине. На основу већ готовог списка 
триста мушкараца је тада одвојено и послато 
у логор у који се налазио у граду Пловдиву 
(Бугарска). Следила су појединачна убиства у 
самом граду: жртве су отимане из својих до-
мова ноћу и одмах убијане.6 Крајем децембра 
интернирана је и друга велика група мушка-
раца у којој су се налазили многи који су се 
у међувремену вратили својим кућама. Овог 
пута није постојао списак, већ је о свему од-
лучивала комисија у чијем су саставу били 
капетан Димков, поручник Бранов и лекари 
Сапунџијев и Василијева. Прва група је 28. де-
цембра кренула пешке ка Софији и стигла до 
Сурдулице где је стрељано 17 службеника, тр-
говаца, интелектуалаца и свештеника.7

Наредне године, а нарочито након марта 
1917, односно након бруталног оружаног гушења 
Топличког устанка, у свим деловима окупиране 
Краљевине Србије интернирање цивилног ста-
новништва постало је масовниа појава. 

У више од 22 бугарска логора депортоване су 
десетине хиљада српских цивила, укључујући ту 
5      Мајор Илков је у списку бугарских злочинаца састављеном од 
стране Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца оптужен за „интер-
нирања, масакре над свештеницима, стрељања 34 цивила у Врању 
и Сурдулици, саучешће у масакрима које је наредио Калкаџијев“. 
Liste des personnes accusées par l’Etat serbe-croate-slovene d’avoir com-
mise des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre à livrer par 
la Bulgarie en exécution des articles 118, 119, 120 du traite de Neuilly, 18.
6     Rapport…, том I, бр. 30, извештај La ville de Vrania, 75.
7     Rapport…, том I, бр. 30, извештај La ville de Vrania, 76.

What Reiss jotted down in a rush in Aleksinac 
was only the tip of the iceberg. In his reports, in 
which he thoroughly analysed the behaviour of 
the Bulgarian authorities, he described everything 
that the Serbian civilians had experienced. 

Surdulica, Leskovac, Niš and many other towns 
were among the first to be attacked, right after the 
beginning of the occupation in October 1915. 

The situation is best illustrated by the events 
that had happened in Vranje which was among the 
first Serbian towns that Bulgarian forces entered. 
At that time, the Bulgarian cavalry vanguard was 
not awaited by Serbian soldiers, who were already 
retreating, but by groups of Serbian citizens who 
spontaneously armed themselves, determined to 
repel the enemy. In the first days of the occupation 
Serbian prisoners were mutilated, and the chase af-
ter Serbian Chetniks was a motive for the arrest of 
a number of citizens, individually and collectively. 
A group of about thirty people was imprisoned in 
the ”Vranje” hotel and left without food for several 
days. The arrests implied extortion of money, under 
death threats (which were carried out in some cas-
es) or through the promise of release.4

This terror lasted for about two weeks and 
then it continued in early November when Major 
Ilkov,5 the commander of the 3rd battalion of the 

4     Rapport de la Commission interalliée sur les violations des Conven-
tions de la Haye et le Droit International en général, commises de 1915-
1918 par les Bulgares en Serbie occupée, Documents, Paris 1919, volume 
I, No. 30, report “La ville de Vrania”, 75.
5     In the list of Bulgarian criminals compiled by the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes, Major Ilkov was accused of “internment, 
massacre of priests, shooting of 34 civilians in Vranje and Surduli-
ca, complicity in the massacres ordered by Kalkadzijev“. Liste des 
personnes accusées par l’Etat serbe-croate-slovene d’avoir commise 
des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre à livrer par la 
Bulgarie en exécution des articles 118, 119, 120 du traite de Neuilly, 18.

48th Bulgarian infantry regiment, ordered that all 
men between 18 and 50 years of age report to the 
city hall where the headquarters of the battalion 
was located. According to the already compiled 
list, three hundred men were then set aside and 
sent to the camp in Plovdiv, Bulgaria. This was fol-
lowed by individual killings in the town itself. The 
victims were kidnapped from their homes at night 
and killed immediately.6 In late December, anoth-
er large group of men were interned, including 
many men who had returned home in the mean-
time. This time there was no list, but a committee 
comprising Captain Dimkov, Lieutenant Branov 
and doctors Sapundžijev and Vasilijev. The first 
group set off on foot to Sofia on December 28th, 
but when they reached Surdulica 17 officials, mer-
chants, members of the intelligentsia and priests 
were set aside and shot.7

In all parts of the occupied Kingdom of Ser-
bia the internment of the civilian population 
would become a more widespread phenomenon 
in the year that followed, especially after March 
1917, i.e. after the repression of the Serbian Topli-
ca Uprising. 

Tens of thousands of people, including wom-
en and children, were deported to over 22 camps. 
Oftentimes, as in the case of the village of Belica, 
all residents were interned.8 It can be argued that 
mass internment actually was the main character-
istic of the Bulgarisation process.

The conditions in the Bulgarian camps were 

6     Rapport…, volume I, No. 30, report “La ville de Vrania”, 75.
7      Rapport…, volume I, No. 30, report “La ville de Vrania”, 76.
8     ДАС, МИД-КИЗ, b. 8 р. R. 19 and АЈ, 334-18 doc. no number, list 
of interned civilians from Belica.
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жене и децу. Неретко су, као у случају села Бе-
лице, интернирани сви становници.8 Масовно 
интернирање је, могло би се рећи, представљало 
главну карактеристику процеса бугаризације. 

Услови у бугарским логорима били су суро-
ви. Многи интернирци су умирали од глади, бо-
лести, хладноће или су убијани. Како је закљу-
чила Међусавезничка комисија за испитивање 
бугарских злочина, која је објавила тротомни 
извештај на основу изузетно великог броја при-
купљених доказа (сведочења, бугарске наредбе, 
саслушања, итд.)9, „депортације су биле таквих 
размера да су немачке трупе протестовале јер 
нису могле да прођу. Депортације свештеника, 
учитеља, чиновника и других ‘сумњивих’ лица 
наредила је директно бугарска влада – постоје 
документи који то доказују.10 Сама чињеница 
да су се логори за цивиле налазили у Бугарској 
показује да је бугарска влада, не само одобри-
ла, него и организовала масовне депортације.” 11 
Депортације су се одвијале на најстрашнији на-
чин. Цивили су до логора одвођени пешке или 
теретним возовима. Током пута су добијали 
само мало хлеба тако да су храну морали сами 
да набављају. Управо због тога су многи уми-
рали на путу или одмах након доласка у логор. 

8     ДАС, МИД ‒ КИЗ, к. 8 р. 19и АЈ, 334 ‒ 18 док. без броја, списак 
интернираних цивила из Белице.
9     О Међусавезничкој комисији видети: Милован Пизари, Рад 
Међусавезничке комисије за испитивање бугарских злочина у 
Србији у Првом светском рату. Од Скопља до Париза, у: Срђан 
Рудић, Миљан Милкић (ур.), Први светски рат, Србија, Балкан 
и велике силе (Зборник радова са међународне конференције), 
Институт за стратегијска истраживања и Историјски институт, 
Београд, 2016, 517-529.
10     Rapport…, 17.
11      Rapport…, 18

У неким градовима извршени су масакри 
над цивилима. У већ споменутој Сурдулици, 
како стоји у извештају Међусавезничке коми-
сије, посебна бугарска комисија је на основу 
добијених спискова из сваке групе интернира-
ца издвајала одређен број људи и наређивала 
њихово убијање. Стрељања су вршиле регулар-
не јединице бугарских оружаних снага.12 Након 
рата пронађене су масовне гробнице са великим 
бројем жртава, а 1924. године је у знак сећања на 
страдале изграђена спомен-костурница.13

,,Услови у логорима су били такви“, на-
ставља се у извештају Међусавезничке ко-
мисије, да је изгледало да је крајњи циљ био 
истребљење интернираца. Жене, деца и стари 
људи морали су да живе у нехуманим услови-
ма: у неусловним баракама предвиђеним за 20, 
живело је и до 100 особа; добијали су дневно 
200 до 600 грама хлеба и једну чорбу без меса; 
често нису имали тоалете, није постојала ме-
дицинска помоћ због чега су се болести брзо 
шириле, морали су на принудни рад и нису 
могли да се дописују са својим породицама у 
окупираним територијама“.14

Поред масовних депортација и убијања 
припадника интелигенције, бугарске власти су 
спроводиле процес бугаризације становништ-
ва. Забрањена је била употреба српског језика, 

12      Rapport…, 19
13     Рајка Дојчиновић, Спомен-костурница у Сурдулици: 1924-
2010. О генези злочина над Србима у Сурдулици у Првом свет-
ском рату. Изградња, рушење и обнова спомен-костурнице, 
Православна епархија врањска, Врање, 2010.
14      Rapport…, 20-21.

such that many Serbian internees died of hun-
ger, disease, cold or were killed. As concluded by 
the Inter-Allied Commission for the Investiga-
tion of Bulgarian Crimes, which published a large 
three-volume report based on a huge amount of 
collected evidence (testimonies, Bulgarian orders, 
hearings, etc.),9“  the deportations were so massive 
that the German troops protested because they 
could not get through.” Deportations of priests, 
teachers, officials and other ”suspicious” persons 
were ordered directly by Bulgarian authorities. 
There are documents that prove it.10

The very fact that the camps for Serbian ci-
vilians were located in Bulgaria indicates that the 
Bulgarian authorities not only approved, but also 
organised mass deportations”.11 The deportations 
were carried out in the most horrible way be-
cause the civilians had to get to the camps either 
on foot or by freight trains. On their way there, 
they were given only a bit of bread so they had to 
find a way of procuring the food themselves. This 
is precisely why many died on their way there or 
immediately after arriving in the camp. 

Mass massacres against civilians were car-
ried out in some of the Serbian towns. In the 
already mentioned Surdulica, as stated in the 
report of the Inter-Allied Commission, a special 
Bulgarian commission set aside a certain number 

9    About the Inter-Allied Commission, see: Milovan Pizari, Rad 
Međusavezničke komisije za ispitivanje bugarskih zločina u Srbiji u 
Prvom svetskom ratu. Od Skoplјa do Pariza, in Srđan Rudić, Milјan 
Milkić (ur.), Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile  (Zbornik ra-
dova sa međunarodne konferencije), Institut za strategijska istra-
živanja i Istorijski institut, Beograd, 2016, 517-529.
10     Rapport…, 17.
11      Rapport…, 18.

of people from each group of internees based on 
the lists they had received and ordered their kill-
ing. Shootings were carried out by the soldiers of 
the regular Bulgarian army.12 After the war mass 
graves were found with a large number of vic-
tims and, in 1924, a memorial ossuary was built 
as a tribute to them.13

”Conditions in the camps were such,” con-
tinues the report of the Inter-Allied Commis-
sion, “that the extermination of the internees 
appeared to be the ultimate aim.” Women, chil-
dren, the elderly had to live in inhumane con-
ditions, in barracks without a roof or with holes 
in it, which were supposed to accommodate 20 
people, but in fact up to 100 people lived there; 
they received 200 to 600 grams of bread and a 
bowl of meatless soup a day; there were often no 
toilets, there was no medical assistance which is 
why diseases spread quickly; they were forced to 
work and couldn’t write letters to their families 
in the occupied territories.14

In addition to mass deportations and killing 
of the Serbian intellectuals, Bulgarian authorities 
carried out a process of Bulgarisation of the Ser-
bian population. The use of the Serbian language 
was forbidden, toponyms were changed, Serbian 
schools and churches were closed down and Bul-
garian ones opened instead. According to the data 
from the Bulgarian press, in the new regions the 

12      Rapport…, 19.
13     Рајка Дојчиновић, Спомен-костурница у Сурдулици: 1924-
2010. О генези злочина над Србима у Сурдулици у Првом свет-
ском рату. Изградња, рушење и обнова спомен-костурнице, 
Православна епархија врањска, Врање, 2010.
14      Rapport…, 20-21.



22 23



24 25

промењени су топоними, српске школе и цркве 
су затворене и уместо њих отворене бугарске. 
Према подацима из бугарских новина Минис-
тарство народне просвете је за нове крајеве 
предвидело 270 редовних основних школа са 
200 наставника и 200 учитељских заступника; 
у нижим гимназијама 76 наставника и 74 хо-
норарних наставника; у непуним гимназијама 
95 наставника и 50 хонорарних наставника; у 
средњим школама 24 наставника и 10 хонорар-
них наставника, као и 19 окружних и 50 среских 
школских надзорника. Истовремено, бугарско 
Министарство спољних послова и вера је за 
исте територије предвидело 14 митрополита, 2 
викарна епископа, 14 протосинђела, 56 члано-
ва епархијскиих савета, 13 муфтија и 27 муф-
тијских затупника.15

У овом процесу бугарске власти су полазиле 
од претпоставке (која се понавља у многим доку-
ментима) да су у источној и јужној Србији живе-
ли Бугари које су Срби претходно асимиловали:

До пре 40 година Бугари из Нишке бу-
гарске епархије беху на чело бугарском кул-
турно-политичком и религијском напре-
довању; то напредовање у нашој историји 
названо је као „Бугарско рађање“. По не-
срећи при ослобођењу Бугарске, ти најбољи 
Бугари из Нишко-Бугарска Морава, отки-
ну се од бугарског тела и даде се Србима.

15     ДАС, МИД – КИЗ, к. 2 р. 7, „Буџет за нове крајеве“, Балкан-
ска пошта, 24. новембра 1915.

Бог забавља, но не заборавља. За тих 
40 година Бугарска расташе и пораста-
ше моћнија у култури и војном напретку 
и дође у могућности да тај неослобођени 
део, Бугарска Морава, ослободи.

Но Срби, са бившег Српског Краљев-
ства, из Шумадије, позавидеше нам ту 
слободу и злоупотребише то наше лојал-
но кретање зато, што им остависмо да 
сами управљају са својим кметовима и 
свим другим службама.16

Посебне „научне експедиције“ имале су за 
задатак да у окупираним територијама Краље-
вине Србије  пронађу што више доказа којима 
би се та претпоставка потврдила. У тим ми-
сијама учествовали су научници из Бугарске, 
а неретко су драгоцене књиге, документи, па 
чак и споменици били одношени у Софију. Ет-
нолози су се посебно истакли у том послу. Већ 
крајем октобра и почетком новембра 1915. го-
дине обишли су територију данашње Северне 
Македоније и истраживали српске цркве, шко-
ле, приватне архиве. О свом раду су редовно из-
вештавали бугарске власти. У једном од њихо-
вих извештаја пише:

Од дана наше победе [...] Посетио 
сам следеће градове и манастире: Па-
ланку, Осоговски манастир, Куманово, 

16     ДАС, МИД– КИЗ, к. 1 р. 39, Наредба бр. 66, 10. марта 1917. го-
дине, превод (оригинални документ на бугарском језику: ДАС, 
МИД – КИЗ, к. 6 р. 13).

Bulgarian Ministry of National Education planned 
270 regular primary schools with 200 teachers 
and 200 teaching assistants; 76 teachers and 74 
part-time teachers in junior grammar schools, 95 
teachers and 50 part-time teachers in two-year 
grammar schools, 24 teachers and 10 part-time 
teachers in secondary schools as well as 19 district 
and 50 county school supervisors. At the same 
time, the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs 
and Religion planned to appoint 14 metropolitan 
bishops, 2 vicar-bishops, 14 protosyncelli, 56 mem-
bers of eparhchial pastoral councils, 13 muftis and 
27 mufti deputies in those territories.15

In this process, the Bulgarian authorities start-
ed from the premise, which was repeated in many 
documents, that the Bulgarians who used to live 
in eastern and southern Serbia were previously 
assimilated by the Serbs:

Until 40 years ago, Bulgarians from 
the Bulgarian eparchy of Niš were at the 
helm of Bulgarian cultural, political, and 
religious progress; that progress in our 
history was named “The Rise of Bulgar-
ia”. Unfortunately, following the libera-
tion of Bulgaria, the best Bulgarians from 
Niš-Bulgarian Morava cut themselves off 
the Bulgarian body and gave themselves to 
the Serbs.

God forgives, but does not forget. Over 
those 40 years, Bulgaria grew and became 

15      ДАС, МИД-КИЗ, b. 2, r. 7, „Budžet za nove krajeve“ (Budget 
for the New Regions), Balkanska pošta, November 24, 1915

more powerful in cultural and military 
terms and was able to liberate this unlib-
erated part, Bulgarian Morava.

However, the Serbs, from the former 
Kingdom of Serbia, from Šumadija, envied 
us this freedom and abused our loyal move-
ment because we left them to manage their 
serfs and all other services by themselves.16

Special “scientific expeditions” had the task of 
finding as much evidence as possible in the occu-
pied territories to corroborate this premise. Sci-
entists from Bulgaria took part in those missions 
and they often took valuable Serbian books, docu-
ments, and even monuments to Sofia. Ethnologists 
particularly excelled in this work and as soon as in 
late October and early November 1915 they toured 
territory of today North Macedonia and looked 
for everything in Serbian churches, schools and 
private archives. They regularly reported on their 
work to the Bulgarian authorities. One of the re-
ports reads as follows:

Since the day of our victory [...] I have 
visited the following towns and monas-
teries: Palanka,  Osogovo Monastery, Ku-
manovo, Skopje, Ferizović, Prizren, Đak-
ovo, Dečani Monastery, Veles, Kavadar, 
Negotino, Vataša, Moklište Monastery 
and Drenovo Monastery, Prilep, Treskavec 

16     ДАС, МИД-КИЗ, b. 1, r. 39, Order No. 66, March 10, 1917, trans-
lation (the original document in the Bulgarian language: ДАС, 
МИД-КИЗ, b. 6 r. 13).
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Скопље, Феризовић, Призрен, Ђаково, 
манастир Дечани, Велес, Кавадар, Не-
готино, Ваташу, манастир Моклишки 
и манастир Дреновски, Прилеп, Трес-
кавски манастир, Битољ, Ресан, Охрид, 
Стругу, Дојран, Струмицу и села Во-
доча и Велуша, Петрич. На свим овим 
местима, као што већ знате, успео 
сам да попуним 72 кутије различитих 
величина рукописима, археолошким и 
етнографским предметима, архивама 
и другим стварима. […]17

У процесу бугаризације цивилима су про-
мењена (бугаризована) имена и издате бугар-
ске личне карте18 Натерани су да организују 
прославе поводом бугарских државних праз-
ника или обележавања важних датума за Бу-
гарску православну цркву, да читају новине 
на бугарском језику…19

О свирепости трогодишње окупације сведо-
чи се и у закључцима извештаја Међусавезнич-
ке комисије. ,,Може се рећи да не постоји члан 
Женевске конвенције или норма међународног 
права које Бугари нису повредили“. 20

17     ПЕТРОВ ПЕТЪР ХР. (ур.), Научна експедиција в Македония 
и Поморавието 1916, Военноиздателски комплекс „Св. Георги 
Победоносец”, Университетско издателство „Св. Климент Ох-
ридски”, София, 1993, 304-307 (документ се налази у: ЦВА, ф. 40, 
оп. II, а. е. 935, л. 16-20).
18     Примери тих личних карата могу се наћи у ДАС, МИД – 
КИЗ, к. 6. р. 7.
19     За време окупације излазио је лист Моравски глас. Неколико 
примерака тих новина могуће је наћи у МИД – КИЗ, к. 3, р. 33.
20    Rapport…, 34.

Сличан закључак је имала и посебна коми-
сија која је у прелиминарној фази Конферен-
ције мира у Паризу представила извештај о 
злочинима почињеним од стране Централних 
сила и њихових савезника против цивилног 
становништва окупираних територија.21 Међу-
тим, упркос томе, као и прикупљеним докази-
ма и списку од 500 бугарских злочинаца иден-
тификованих од стране званичног Београда, 
кажњавање одговорних никада се није догоди-
ло, а страхоте бугарске окупације брзо су пале 
у заборав, барем од стране званичне политике.

Управо се у томе може наћи разлог због чега 
и сто година касније велики део тих злочина 
још увек није познат, ни домаћој, као ни стра-
ној јавности.  

Наиме, осим битних публикација које су 
се појавиле одмах после рата попут оних под 
насловом Бугарска зверства у Врању и око-
лини (1915–1918), аутора Јована Хаџи-Васиље-
вића, у издању Културно-привредног друштва 
Врањанаца у Београду, Нови Сад, 1922, или По-
буна у Топлици и Јабланици : Говор у Народној 
скупштини 12. априла 1918. године на Крфу, ауто-
ра Љубомира Јовановића, у издању Геце Кона, 
Београд, 1918, српска историографија се није 
много бавила том темом. 

Најважније публикације за ову болну тему 
су: Миливоје Перовић, Топлички устанак, Вој-
но дело, Београд, 1958; Владимир Стојанчевић, 

21    Rapport présenté à la Conférence des preliminaires de paix par la 
Commission des responsbilités des auteurs de la guerre et sanctions.

Monastery, Bitola, Resan, Ohrid, Stru-
ga, Dojran, Strumica and the villages of 
Vodoča and Veluša, Petrič. In all these 
places, as you already know, I managed 
to fill 72 boxes of various sizes with man-
uscripts, archaeological and ethnographic 
objects, archives and other things. […]17

Within the same process of Bulgarisation, 
civilians’ names were changed (Bulgarised) and 
they were issued Bulgarian identity cards,18 they 
were forced to celebrate Bulgarian national holi-
days or important dates of the Bulgarian Ortho-
dox Church and to read newspapers in Bulgari-
an language.19 

The brutality of the three-year long Bulgar-
ian occupation was such that the conclusions of 
the report of the Inter-Allied Commission state 
as follows: ”It can be argued that there is no arti-
cle of the Geneva Convention or norm of interna-
tional law that was not violated by Bulgarians”.20

A similar conclusion was also made by a spe-
cial commission which in the preliminary phase 
of the Peace conference in Paris presented a re-
port on the crimes committed by the Central 

17     ПЕТРОВ ПЕТЪР ХР. (ур.), Научна експедиција в Македония 
и Поморавието 1916, Военноиздателски комплекс „Св. Георги 
Победоносец”, Университетско издателство „Св. Климент Ох-
ридски”, София, 1993, 304-307 (документ се налази у: ЦВА, ф. 40, 
оп. II, а. е. 935, л. 16-20).
18      Examples of those identity cards can be found in ДАС, МИД-
КИЗ b. 6, r. 7.
19     The “Moravski glas” paper was published during the occupa-
tion. Several examples of this newspaper can be found in МИД-
КИЗ, b. 3, r. 33.
20     Rapport…, 34.

Powers and their allies against the civilian pop-
ulation from the occupied territories.21 However, 
despite this and the solid evidence collected as 
well as the list of 500 Bulgarian criminals iden-
tified by Belgrade, those who were responsible 
were never punished and the horrors of the oc-
cupation were quickly left to oblivion, at least by 
the official politics.

This is precisely one - and certainly not the 
only - reason why even a hundred years later a 
great many of those war crimes are still unknown 
to both domestic and international public. 

Namely, apart from important publications 
that appeared immediately after the war such 
as Bugarska zverstva u Vranju i okolini (Bulgari-
an Atrocities in Vranje and the Surrounding Area) 
(1915 - 1918) by Jovan Hadži-Vasiljević, published by 
the Cultural and Economic Society of the Citizens 
of Vranje in Belgrade, Novi Sad, 1922, or Pobuna u 
Toplici i Jablanici : Govor u Narodnoj skupštini 12. 
aprila 1918. godine na Krfu (Rebellion in Toplica and 
Jablanica : A Speech in the National Assembly on 
12 April 1918 in Corfu), by Ljubomir Jovanović, pub-
lished by Geca Kon, Belgrade, 1918, Serbian histo-
riography did not deal much with that topic.

The most important publications are: Milivoje 
Perović, Toplički ustanak (Toplica Uprising), Vojno 
delo, Belgrade, 1958, Vladimir Stojančević, Srbija i 
srpski narod za vreme rata i okupacije 1914. – 1918 
(Serbia and the Serbian People During the1914 - 1918 
War and Occupation), Globus - Srpsko geografsko 
drustvo, vol. VII/1975, Belgrade, 1975, pp. 229 – 237; 

21       Rapport présenté à la Conférence des preliminaires de paix par 
la Commission des responsbilités des auteurs de la guerre et sanctions.
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Србија и српски народ за време рата и окупације 
1914–1918, Глобус – Српско географско друштво, 
бр. VII/1975, Београд, 1975, 229-237; Два пописа 
жртава из среза Јабланичког за време бугарске 
окупације 1915–1918. године, у: Лесковачки збор-
ник, бр. XXVII, Лесковац, 1977, 121-138; Андреј 
Митровић, Србија у Првом светском рату, 
Српска књижевна задруга, Београд, 1984; Сев-
делин Андрејевић, Економска експлоатација 
Србије за време бугарске окупације, у: Славенко 
Терзић (ур.), Србија 1917. године, Зборник радо-
ва, бр. 6/1988, Историјски институт, Београд, 
1988, 53-66, као и Економска пљачка Србије за 
време бугарске окупације, у: Јован Пејин (ур.), 
Србија 1918. године и стварање југословенске др-
жаве, Зборник радова, бр. 7/1989, Историјски 
институт, Београд, 1989, 19-33. 

Слађана Бојковић и Милоје Пршић обја-
вили су веома важне документе међу којима 
и најважније Рајсове извештаје, и то у књи-
гама под насловом О злочинима Аустроугара 
– Бугара – Немаца у Србији 1914–1918. године, 
Историјски музеј Србије, Београд, 1997, као и 
Страдање српског народа у Србији, Историјски 
музеј Србије, Београд, 2000. 

Затим, следе наслови: Божица Младеновић, 
Жена у топличком устанку, Социјална мисао, 
Београд, 1996; Добросав Туровић, Небојша Ива-
новић, Лесковац и лесковачки крај 1915–1918, 
Историјски архив - Лесковац, Лесковац, 2006;  
Момчило Павловић (ур.), Поменик жртвама 
бугарског терора на југу Србије 1915–1918, Ин-
ститут за савремену историју, Београд, 2007. 

Посебну важност имају радови доц. Др 
Дејана Антића под насловом  Бугарска окупа-
ција југа Србије у Првом светском рату, На-
родни музеј - Лесковац, Лесковац, 2015. и Ниш 
под окупацијом у Првом светском рату – крај 
1915. и почетак 1916. године, у: „Токови историје”, 
бр. 1/2020, Београд, 2020, 47-65.

Аутор ове изложбе и пратећег зборника 
изабраних докумената је 2021. године објавио 
монографију под насловом На Балканском 
фронту : Рат и злочини против цивилног ста-
новништва у Србији од 1914. до 1918, у издању 
Архива Војводине и ,,Прометеја“, која пред-
ставља до сада најтемељнији публиковани на-
учни рад о бугарским злочинима почињеним 
над српским цивилима у Краљевини Србији од 
1915. до 1918. године.

Ограничен број научних публикација није, 
свакако, резултат ограниченог броја архив-
ских извора. Наиме, иако сазнање да су се срп-
ски историчари недовољно бавили бугарском 
окупацијом Србије током Првог светског рата 
може да звучи контрадикторно, у архивима 
Републике Србије о овој теми постоји велики 
број докумената на основу којих се може ве-
ома детаљно реконструисати скоро сваки сег-
мент тог трагичног периода. 

Дакле, избор докумената за овај зборник је 
био веома тежак посао, и то не због недостатка 
материјала, већ услед минулог рада на прона-
лажењу одговарајућих докумената у мноштву 

Dva popisa žrtava iz sreza Jablaničkog za vreme 
bugarske okupacije 1915. – 1918. godine (Two Lists of 
Victims from Jablanica District During the Bulgari-
an Occupation 1915 – 1918), in: Leskovački zbornik, 
vol.  XXVII, Leskovac, 1977, pp. 121 – 138; Andrej 
Mitrović, Srbija u Prvom svetskom ratu (Serbia in 
the First World War), Srpska književna zadruga, 
Belgrade, 1984; Sevdelin Andrejević, Ekonomska 
eksploatacija Srbije za vreme bugarske okupacije 
(Economic Exploitation of Serbia During the Bul-
garian Occupation), in: Slavenko Terzić (ed.), Ser-
bia in 1917, Zbornik radova, vol. 6/1988, Institute of 
History, Belgrade, 1988, pp. 53-66 and Ekonomska 
plјačka Srbije za vreme bugarske okupacije  (Eco-
nomic Plunder of Serbia During the Bulgarian Oc-
cupation), in: Jovan Pejin (ed.), Srbija 1918. godine i 
stvaranje jugoslovenske države (Serbia in 1918 and 
the Creation of the Yugoslav State), Zbornik rado-
va, vol. 7/1989, Institute of History, pp. 19-33. 

Slađana Bojković and Miloje Pršić published 
very important documents including, the most 
important reports of R.A. Reiss, in the books O 
zločinima Austrougara – Bugara – Nemaca u Sr-
biji 1914. – 1918. godine (On the Crimes Committed 
by the Austro-Hungarians – Bulgarians – Germans 
in Serbia 1914-1918), Historical Museum of Serbia, 
Belgrade, 1997 as well as Stradanje sprskog naroda 
u Srbiji (Suffering of the Serbian People in Serbia), 
Historical Museum of Serbia, Belgrade, 2000; 

At the same time, important scientific works 
are also: Božica Mladenović, Žena u Topličkom 
ustanku (Women in Toplica Uprising), Socijalna 
misao, Belgrade, 1996; Dobrosav Turović, Nebojša 

Ivanović, Leskovac i leskovački kraj 1915 – 1918 (Le-
skovac and the Region of Leskovac in 1915 – 1918), 
Historical Archives – Leskovac, Leskovac, 2006; 
Momčilo Pavlović (ed.), Pomenik žrtvama bugar-
skog terora na jugu Srbije 1915 – 1918 (Tribute to the 
Victims of the Bulgarian Terror in the South of Ser-
bia 1915 – 1918), Institute for Contemporary Histo-
ry, Belgrade 2007. 

The works of Dejan Antić are of particular 
importance, including Bugarska okupacija juga 
Srbije u Prvom svetskom ratu (The Bulgarian Oc-
cupation of the South of Serbia in the First World 
War), National Museum – Leskovac, Leskovac, 2015 
as well as Niš pod okupacijom u Prvom svetskom 
ratu – kraj 1915. i početak 1916. godine (Niš Under 
Occupation in the First World War – in Late 1915 
and Early 1916), in: ”Tokovi istorije”, vol. 1/2020, Bel-
grade, 2020, pp. 47-65.

In 2021, the author of this еxhibition and col-
lection of archival documents, published the mon-
ography Na Balkanskom frontu : Rat i zločini protiv 
civilnog stanovništva u Srbiji od 1914. do 1918 (On the 
Balkan Front : War and Crimes Committed Against 
the Civilian Population in Serbia from 1914 to 1918), 
published by the Archives of Vojvodina and ”Pro-
metej”, which represents the most thorough scien-
tific work on Bulgarian crimes committed in the 
Kingdom of Serbia from 1915 to 1918.

The limited number of scientific publications 
is certainly not the result of a limited number of 
archival sources. Namely, although it may be in 
contradiction with the fact that Serbian historians 
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сведочења жртава, извештаја домаћих и стра-
них комисија, дописа, телеграма, а нарочито 
оригиналних бугарских докумената (од којих 
су најважнији они који су преведени на срп-
ски још 1918. и 1919. године). У том смислу пола-
зило се од мишљења да је за ову публикацију 
битније изабрати мањи број докумената који 
јасно говоре о страхотама бугарске окупације, 
него објавити велики број архивских извора у 
којима би и сам читалац могао да се „изгуби“.

Грађа о бугарским злочинима чува се пре-
тежно у два велика архива. Пре свега, у Држав-
ном архиву Србије постоји недавно стручно 
обрађени архивски фонд под називом „Ми-
нистарство иностраних дела – Комисија за 
испитивање злочина“ (МИД–КИЗ) у којем се 
чувају оригинални бугарски документи, сведо-
чења цивила (повратника из бугарских логора) 
о злочинима, пљачки имовине, понашању бу-
гарских власти, као и извештаји комисија или 
појединаца који су после рата вршили испити-
вања на терену, нарочито у вези са масакрима 
над цивилима... Посебну важност овог фонда 
чини географска подељеност грађе. Докумен-
ти су груписани по регионима, општинама и 
селима што значи да се ток бугарске окупа-
ције може детаљно пратити, како на општем, 
тако и на локалном нивоу. Спискови жртава 
и интернираца, рађени за сваку општину, по-
казују застрашујуће размере те окупације. 

У истом архиву постоји и архивски фонд 
под називом „Министарство иностраних дела – 

Политичко одељење“ у којем се, такође, чувају 
важни документи о бугарским злочинима по-
чињеним над цивилима у Краљевини Србији од 
1915. до 1918. године. Поред бројних извештаја, 
међу којима се налазе и драгоцени искази др 
Рудолфа Арчибалда Рајса, постоје и сведочења 
о стању у окупираној Краљевини Србији која 
су оставила избегла лица која су, још за вре-
ме рата, успела да побегну у Грчку и српским 
властима у Солуну описивала догађаје у својој 
земљи. На основу тих информација, извештаја 
и другог материјала Политичко одељење Ми-
нистарства иностраних дела постарало се да 
кроз мрежу српских посланстава у савезнич-
ким и неутралним земљама што више људи 
буде упознато са неделима бугарског окупа-
тора. Помоћу брошура, телеграма, новинских 
чланака и другог материјала јавност у Европи 
могла је да сазна истину.

У истом архивском фонду чувају се и ва-
жни извештаји настали 1918. године, након 
ослобађања Краљевине Србије, у којима се де-
таљније описују злочини почињени током бу-
гарске окупације. Ти извештаји, сачињени по 
наредби Владе, коришћени су, не само од стра-
не Међусавезничке комисије за испитивање 
бугарских злочина, односно најважније коми-
сије која је имала задатак да прикупи доказе 
о бугарским злочинима, него и на Конферен-
цији мира у Паризу.

У Архиву Југославије, у архивском фон-
ду под називом „Министарство иностраних 

have dealt very little with the Bulgarian occupa-
tion, it can be argued that there is a huge amount 
of documents on this topic in the archives of the 
Republic of Serbia on the basis of which almost 
every segment of this tragic period can be recon-
structed in great detail. 

It was therefore very difficult to select docu-
ments for this collection, not because of a lack of 
material, but because of the amount of work re-
quired to find suitable documents among numer-
ous   victims’ testimonies, reports of domestic and 
foreign commissions, letters, telegrams, and es-
pecially original Bulgarian documents (the most 
important of which were translated into Serbian 
in 1918 and 1919). In this sense, it was assumed that, 
for this publication, it would be more important 
to select a small amount of documents that can 
clearly speak about the horrors of the Bulgarian 
occupation, than to publish a large number of ar-
chival sources in which the reader could get ”lost”.

The archival material on Bulgarian crimes 
performed against Serbian civilians is kept 
mainly in two large Serbian archives. First of 
all, in the State Archives of Serbia, there is a 
recently organized archival collection ”Minis-
try of Foreign Affairs - Commission for Crime 
Investigation” (MID-KIZ in Serbian), which 
stores original Bulgarian documents, testimo-
nies of civilians who returned from Bulgarian 
camps, on crimes, looting of property, the gen-
eral behaviour of Bulgarian authorities, reports 
of individuals or commissions that conducted 

field investigations after the war, especially re-
garding massacres over civilians, etc. Geographical 
grouping of the material is of special importance. 
Documents are grouped by regions, municipalities 
and villages, which means that the course of the 
Bulgarian occupation can be traced in detail both 
at the general and at the local level. The lists of vic-
tims and internees, prepared for each municipality, 
show the terrifying scale of that occupation. 

The same archive include ”Ministry of For-
eign Affairs - Political Affairs Department” archi-
val collection which also stores important docu-
ments about Bulgarian crimes against the Serbs. 
Namely, in addition to various reports - including 
the precious reports of Rudolf Archibald Reiss, 
PhD - there are also testimonies of refugees who 
managed to escape to Greece during the war and 
described the situation in the occupied Serbia to 
the Serbian authorities in Thessaloniki. Based on 
that information, reports and other material, the 
Political Affairs Department of the Royal Serbian 
Ministry of Foreign Affairs made sure, through 
the network of Serbian diplomatic missions in al-
lied and neutral countries, that as many people as 
possible became aware of the offences of the Bul-
garian occupier. Through brochures, telegrams, 
press articles and other things, the public in Eu-
rope could learn the truth.

Important reports written in 1918, i.e. after the 
liberation of Serbia, which describe in detail the 
Bulgarian crimes committed against the Serbs dur-
ing the occupation, are also stored in the said fund. 
Those reports, prepared by order of the Serbian 
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послова – Дирекција за уговоре“, у десетак 
кутија налазе се многобројни документи (све-
дочења, извештаји из појединачних градова, 
оригинални бугарски документи о бугариза-
цији, економској експлоатацији, наредбе о ре-
пресији и о регулисању живота у бугарским 
окупационим зонама) прикупљени за потре-
бе рада Међусавезничке комисије за испити-
вање бугарских злочина, као и за делегацију 
Краљевине Србије (односно Краљевине Срба, 
Хрвата и Словенаца) на Конференцији мира у 
Паризу. Реч је о неколико хиљада докумената 
који, заједно са документима Министарства 
иностраних дела – Комисије за испитивање 
злочина, похрањеним у Државном архиву Ср-
бије, као и са (за сада) недоступним докумен-
тима фонда институција под бугарском окупа-
цијом из истог архива, чине целину архивских 
извора непроцењиве вредности која омогућа-
ва детаљну реконструкцију свих злочина по-
чињених од стране бугарских снага у окупи-
раној Краљевини Србије од 1915. до 1918. године. 

Ту грађу употпуњују и документи сачува-
ни у другим фондовима, првенствено у Архи-
ву Југославије. На пример, у архивском фонду 
Министарства вера (69) чувају се извештаји 
и подаци о бугарским злочинима почињеним 
над српским православним свештенством. У 
архивском фонду Министарства правде (63) 
чувају се документи о ратној штети и о „ко-
лаборационистима“, односно о поданици-
ма Краљевине Србије који су сарађивали са 

окупатором. У архивском фонду Делегација 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Кон-
ференцији мира у Паризу чувају се елаборати 
о почињеним злочинима, спискови злочинаца, 
преписке и извештаји о злочинима. 

Битна грађа се, такође, налази и у бугарс-
ким архивима, првенствено у Војном архиву, 
као у појединачним локалним архивима у Ср-
бији и Северној Македонији.

У том смислу, циљ ове изложбе, пратећег 
каталога и зборника изабраних докумена-
та, није само да читаоцима представи ори-
гиналне архивске изворе о трагедији која је 
погодила цивилно становништво Краљевине 
Србије у Првом светском рату, него и да про-
буди интересовање истраживача за тему која, 
свакако, заслужује већу пажњу од оне коју је 
до сада добијала.

* * *

За писање овог текста и уређивачки посао 
везан за избор докумената, посебну захвал-
ност дугујем историчару Дејану Ристићу, ди-
ректору Музеја жртава геноцида, који је при-
хватио предлог за реализацију овог подухвата, 
схвативши важност ове теме за Републику Ср-
бију и целокупан српски народ. 

Захвалност, такође, упућујем и стручњаци-
ма у Музеју жртава геноцида, посебно Алек-
сандри Мишић и др ум Николи Радосављевићу, 

Royal Government, were used, not only by the In-
ter-Allied Commission for the Investigation of Bul-
garian Crimes which is the most important commis-
sion tasked with collecting evidence on Bulgarian 
crimes, but also at the Paris Peace Conference.

In the Archives of Yugoslavia, in the ”Ministry 
of Foreign Affairs – Directorate for Agreements” 
archival collection, in a dozen boxes, there are nu-
merous documents, including testimonies, reports 
from some towns, original Bulgarian documents 
on Bulgarisation, economic exploitation, orders 
on repression and regulation of life in the Bulgar-
ian occupation zones, collected for the purposes 
of the Inter-Allied Commission for the Investiga-
tion of Bulgarian Crimes and for the delegation 
of the Kingdom of Serbia (that is, the Kingdom 
of the Serbs, Croats and Slovenes) at the peace 
Conference in Paris. There are several thousand 
documents which, together with the documents 
of the Royal Serbian Ministry of Foreign Affairs, 
the Commission for Crime Investigation from the 
State Archives of Serbia as well as with (at the 
time being) unavailable documents of the archival 
collection ”Archives of Institutions under the Bul-
garian Occupation”, from the same Archives, form 
a set of priceless archival sources that enables a 
detailed reconstruction of all crimes committed 
by the Bulgarian forces in the occupied Kingdom 
of Serbia in the 1915-1918 period. 

This material is complemented by docu-
ments kept in other archival collections, primar-
ily the Archives of Yugoslavia. For example, the 
archival collection of the Ministry of Religions 

of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slo-
venes (69) contains reports and data on Bulgarian 
crimes committed against the Serbian Orthodox 
Church’s clergy, the archival collection of the Min-
istry of Justice of the Kingdom of the Serbs, Cro-
ats and Slovenes (63) contains documents on war 
damage and ”collaborationists”, i.e. subjects of the 
Kingdom of Serbia who collaborated with the oc-
cupier. The archival collection of the Delegation of 
the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes at 
the Peace Conference in Paris contains the stud-
ies on the crimes committed, lists of perpetrators, 
correspondence and reports on crimes. 

Important materials are also found in Bulgar-
ian archives, primarily in the Military Archive, as 
well as in individual local archives in Serbia and 
North Macedonia.

In this sense, the aim of this collection is not 
only to present readers with original archival 
sources about the tragedy that befell the Serbian 
civilian population of the Kingdom of Serbia in 
the First World War, but also to spark interest 
among researchers in this topic which certain-
ly deserves much more attention than it has at-
tracted until now. 

* * *

In writing this text and the editorial work re-
garding the selection of documents, I would like to 
express my special gratitude primarily to the Di-
rector of the Genocide Victims’ Museum, historian 
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за показано стрпљење, изузетну професионал-
ну сарадњу и сугестије. 

Захвалан сам и директору Државног ар-
хива Србије историчару др Мирославу Пери-
шићу и архивистима у тој установи који су ми 
пружили неопходну подршку.

Захваљујем се, такође, и др Небојши Кузма-
новићу, директору Архива Војводине, који је 
2019. године одлучио да моју докторску дисер-
тацију о бугарским злочинима објави у прево-
ду на италијански, а 2021. године и на српски 
језик. Захвалност овом приликом исказујем и 
Ирени Жнидаршић-Трбојевић за превод ове 
књиге са италијанског на српски језик, као и 
Вероники Василић на пруженој помоћи у пре-
куцавању архивских докумената.

На крају, захваљујем се др Валентини Цвет-
ковић, професорки Римског права на Правном 
факултету Универзитета у Београду, особи 
која ме несебично и свакодневно подржава у 
мом раду, 

др Милован Пизари

У Београду
27. децембар 2022. године

Dejan Ristić, who immediately accepted the pro-
posal for this project, having realised the impor-
tance of this topic for the Republic of Serbia and 
the Serbian people. 

I would also like to express gratitude to the 
experts of the Genocide Victims’ Museum and es-
pecially to Aleksandra Mišić and Nikola Radosav-
ljević, PhD in Arts, for their patience, exceptional 
professional cooperation and suggestions. 

I am also grateful to the Director of the States 
Archive of Serbia, historian Miroslav Perišić, 
PhD, as well as to the archivists of that institution 
who provided me with the necessary profession-
al assistance. 

Also, I would like to express my gratitude to 
the Director of the Archives of Vojvodina, Ne-
bojša Kuzmanović, PhD, who decided to publish 
my PhD thesis on Bulgarian crimes performed 
against the Serbs, in Italian in 2019, and in Ser-
bian language in 2021. I express my gratitude 
to Irena Žnidaršić-Trbojević who translated the 
book from Italian into Serbian language as well 
as to Veronika Vasilić for her assistance in typing 
the documents.

And, finally, I would like to express my grat-
itude to Professor of Roman Law at the Belgrade 
University Law School, Valentina Cvetković, PhD, 
person who selflessly supports me in my every-
day work,

Milovan Pisarri, PhD 

In Belgrade
December 27th 2022
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